"0)

1

t&IV

Nij m ege n
Postadres
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Contactpersoon
Brigitte Giffissen
bestemmingsptandukenburg@nm
egen.n[

Datum 3 mei 2021
Betreft

T 14024
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Geachte mevrouw/heer,
Op maandag 17 mei is er van 19.30 uur

-

21.00 uur een eerste onlinebijeenkomst over

de start van het nieuwe bestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg. Sluit u aan?
Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar de ambities voor Dukenburg, lopende
ontwikkelingen in Dukenburg en hoe deze ontwikkelingen verwerkt kunnen worden in
het nieuwe bestemmingsplan. Verder staan we tijdens deze bijeenkomst stil bij het
proces om te komen tot het bestemmingsplan Dukenburg en welke planning daarbij
hoort. Met deze bijeenkomst willen wij u graag in een zo vroeg mogelijk stadium
betrekken.
In een bestemmingsplan leggen we vast hoede ruimte in een bepaald gebied gebruikt
mag worden. Zo staat er beschreven waar gewoond en gewerkt mag worden en waar
plek is voor groen, verkeer of bebouwing en hoe hoog deze bebouwing mag zijn. In het
bestemmingsplan willen we enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken op de
locaties Streekweg 21 (voormalig schoollocatie), locatie de Hippe Kip (percelen tussen
de Teersdijk en Van Rosenburgweg), de dependance Prins Clausschool (Weezenhof
8102 en 8106) en de maisonnettes Lankforst. Tijdens de bijeenkomst zullen we dit kort
toelichten. Voor enkele plekken volgen er nog losse bijeenkomsten waar meer in detail
over de locaties gesproken gaat worden.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bestemmingsplan Dukenburg via:
bestemmingsplandukenburgnijmegen.nl
Na aanmelding ontvangt u van ons een link om digitaal deel te nemen aan de
bijeenkomst.
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Vragen en meer informatie
Heeft u vragen? Stuurt u dan een mail naar bestemmingsplandukenburgnijmegen.n1 of
neem contact op met Brigitte Gitlissen, procescoördinator bestemmingsplan
Dukenburg. Haar contactgegevens staan bovenaan in debrief vermeld.
Meer informatie vindt u op niimegen.nl/bestemmingsplandukenburg.

Met vriendelijke groet,

Noel Vergunst
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie,
Grondbeleid, Cultuur
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